
Wie is de
SLIMSTE?

De meeste boeren zijn niet zo dol op kraaien.  
Ze pikken gaten in het plastic van de maïskuil 
waardoor de voedselvoorraad gaat rotten. 
Daarnaast verorberen ze graag een eitje of een 
mals kuikentje van de zo geliefde grutto. Zijn 
voorkomen als aankondiger van de dood werkt 
ook al niet in zijn voordeel. Helemaal eerlijk is 
dat niet. De boerenslimheid waarmee de kraai  
te werk gaat zou eigenlijk respect moeten 
afdwingen. Jonge jager Ko van Gent probeert  
de zwartrokken te doorgronden.

tekst en foto’s douwe anne verbrugge

Kraaienjagers moeten van 
de ochtend houden. De 
nacht eigenlijk. Het 
vraagt toewijding om in 
het schaarse donker van 
de midzomernacht op te 
staan om vervolgens 

voor zonsopgang klaar te zitten voor de 
ochtendtrek. Voor de 20-jarige Ko is het een 
issue dat niet speelt. ‘Joh, ik kan niet wachten 
tot de wekker gaat. De avond ervoor giert  
de spanning door mijn lijf. Alsof ik een 
WK-voetbalfinale moet spelen’, vertelt hij al 
glurend over het camouflagedoek van zijn 
zelfgebouwde hutje. ‘Als ik die sensatie niet 
zou ervaren, stopte ik acuut met de jacht. Ik 

heb ontzettend veel respect voor het 
dierenrijk. Klinkt misschien onwerkelijk, 
maar ik geniet al van een doodgewone eend 
die met 65 kilometer per uur over mij heen 
vliegt. Dat heb ik met een kraai net zo. Die 
golvende manier van vliegen. Wapperend 
bijna. Hij komt zo relaxt over. Alles onder 
controle. Het zijn echte baasjes.’

BUTSEN EN KRASSEN
De hut in de Flevopolder waarin Ko zich 
verschuilt, staat opgesteld achter een 
boerderij. ‘Zie je die bosrand, een paar 
kilometer verderop? Dat is de plek waar de 
kraaien overnachten. Vandaaruit komen ze 
naar de maïskuilen van de boerderij. 

Gisterochtend ben ik hier al wezen 
controleren. Binnen no-time zag ik vier, vijf 
stuks.’ Ko is als jongjager aangesloten bij de 
WBE Flevoland. En ja, met zijn blozende 
jongenswangen heeft hij alles weg van een 
jongjager, maar de geboren Almeerder is een 
ervaren kracht in het veld. ‘Toen ik vier was 
ging ik met mijn vader mee het veld in. 
Helaas is hij zeven jaar geleden overleden,  
ik was nog maar twaalf. Maar papa is nooit 
ver weg, ik schiet met zijn geweer. En in mijn 
auto liggen zijn jas en laarzen, als het nodig 
is trek ik ze aan.’ Het geweer, een Browning 
B275 Hunter G1, zit vol butsen en krassen. 
‘Dat vind ik juist mooi, een geweer moet je 
gebruiken!’ 
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kraaienjacht in de flevopolder



ONVOORSPELBARE DIEREN
In het erwtenveld heerst een serene 
ochtendrust. Nog geen kraai te bespeuren.  
De windmolens draaien geruisloos. Gedach-
tenspinsels komen los. ‘Snap jij dat nou? Dat 
mensen vinden dat die dingen herrie maken? 
Ik hoor ze amper, ook niet bij storm of bijna 
windstil weer. Maar misschien dat ik er in de 
loop van de tijd aan gewend ben geraakt, of 
zou ik te vaak hebben geschoten zonder 
gehoorbeschermers op…?’ Na een kwartiertje 
wachten, turen, en een vlugge check van de 
weersverwachtingen op de smartphone, klinkt 
vanachter de hut een ‘gekras’. ‘Verrek, ze zitten 
bij de boerderij zelf, dichterbij dan gedacht.’ 
Ko begint wat minder luid te praten, maar echt 
zachtjes fluisteren is volgens hem niet nodig. 
‘Maar wat zijn die kraaien toch onvoorspelbare 
dieren. Van ganzen weet je dat ze ’s ochtends 
vanaf het water het land op vliegen om te 
foerageren. Hoe een kraai denkt en handelt is 
veel lastiger te doorgronden. Maar kennis van 

de kraai en logisch nadenken, helpt wel. Bij 
het plaatsen van de hut en de lokkers moet je 
er rekening mee houden dat kraaien altijd 
tegen de wind in landen. Ik zet de lokkers nooit 
een tweede keer op dezelfde plek, en ook het 
aantal lokkers varieert. Als je meestal maar 
zo’n twee kraaien in je veld hebt, dan moet je 
er niet 25 lokkers neerzetten. Die kraaien zijn 
ook niet achterlijk. Ik probeer altijd in te 
spelen op de situatie en het gedrag van de 
kraaien.’

RONDJE
Nog een keer klinkt er gekras vanuit de bomen 
rond de Flevo-boerderij. Vanuit de diepte van 
zijn keel maakt Ko een gorgelend geluid, vuist 
voor de mond. Een lokfluit heeft ie niet nodig. 
En warempel, Ko’s roep wordt beantwoord. 
‘Geen snelle bewegingen maken in de hut’, 
geeft de jager mee als hij zich klaarmaakt voor 
een schot. Vanuit een forse els komt een 
zwartrok aangewapperd. Hij blijft hoog, maakt 

een rondje en draait zijn kop richting de hut. 
‘Alsof hij laat weten dat ie ons gezien heeft’, 
fluistert Ko. De kraai verdwijnt even snel als ie 
gekomen is. ‘Hopelijk gaat ie niet aan zijn 
vriendjes vertellen dat wij hier zitten.’

PLUNDEREN
Boeren binnen het gebied van WBE Flevoland 
vragen Ko geregeld om te komen jagen op 
kraaien. ‘Vooral de veeboeren die maïskuilen 
hebben. De kraaien maken gaten in het 
kuilplastic; als er lucht bij de maïs komt gaat 
het rotten en schimmelen. Dat kan behoorlijk 
uit de hand lopen. Daarbij: kraaien plunderen 
nesten van weidevogels. Ook jonge hazen zijn 
niet veilig. Daarbij pikt een kraai als eerste de 
ogen van een jonge haas eruit. Ze weten dat 
het dier dan niet wegloopt, maar het sterft een 
pijnlijke dood; ik zeg altijd één kraai in de 
lucht is twee hazen minder in mijn jachtveld.’ 
De vervelende eigenschappen van de kraai is 
voor Ko geen reden om een kraaienrazzia te 

houden. ‘Ik ken het bos waar veel kraaien-
nesten zitten, maar daar ga ik niet schieten. 
Dat vind ik niet kunnen. Sowieso schiet ik in 
mei en juni bijna niet. In juli en augustus kan 
het weer, dan zijn er volop jonge kraaien.’

Oudere kraaien zijn moeilijk 
binnen schot te krijgen

FOPPEN
Maar kraaien zijn en blijven volgens Ko lastige 
vogels om te bejagen. ‘Pas belde een boer mij 
op. Iedere dag verloor hij een paar van zijn 
kippenkuikens. Kraaien waren er in de weer. 
De volgende dag ging ik ernaartoe: geen kraai 
te bekennen terwijl er nog wel kuikentjes 
rondliepen die de kraaien zo zouden kunnen 
pakken. Er is geen peil te trekken op het gedrag 
van kraaien. Daarbij: oudere kraaien zijn 

moeilijk binnen schot te krijgen. Ze laten zich 
niet foppen. Als je één schot lost, laten zij zich 
voor de rest van de dag niet meer zien. 
Doorzettingsvermogen is belangrijk als 
kraaienjager. Desnoods ga ik onder in de sloot 
liggen als het niet lukt om vanuit een hutje de 
kraaien te lokken. Het is belangrijk dat je bij de 
bejaging steeds verschillende methoden 
probeert. Voor het verjagen van kraaien werkt 
het bij ons de laatste tijd goed als we op de 
akkervelden dode kraaien ophangen aan 
palen. Dat schrikt ze af. Maar ook dat zal van 
tijdelijke duur zijn.’

UIENHOND
Vanuit de verderop gelegen aardappelvelden 
komt een houtduif aangevlogen richting de 
erwtenakkers. In rap tempo nadert ie Ko’s 
gecamoufleerde hutje. ‘Als ie binnen bereik 
komt…’ De loop gaat omhoog. De negenjarige 
zwarte labrador Falk kijkt ongeduldig mee, 
maar de duif kiest een andere route. ‘Lekker 

Als jager is het 
best lastig om 
slimmer te zijn 

dan de kraai 
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hoor, duif. Ik ben student hè. Alles wat ik 
schiet, eet ik op. Scheelt in de portemonnee.’ 
Ko is bijna klaar met zijn MBO-opleiding 
Loonwerk in Deventer, waar hij op kamers 
woont. ‘Na de zomervakantie ga ik in Dronten 
studeren; de HBO-opleiding Agrotechniek & 
Management. Met mijn vriendin Tabitha, die 
sinds kort haar jachtdiploma heeft, ga ik hier 
wonen. Weet je trouwens hoe ik aan Falk kom? 
Als jong ventje mocht ik bij de boeren de 
‘rest-uien’ van het land halen. Met mijn skelter 
ging ik de deuren langs om deze uien te 
verkopen. Op een dag klopte ik bij iemand aan 
die mij een pup wilde verkopen: 850 euro 
kostte Falk. Dat geld had ik niet, maar na wat 
rekenwerk, bood ik hem 1.750 kilo uien aan. 
Die man vond dat wel grappig, hij runde een 
restaurant. Bij een boer heb ik toen voor  
10 cent de kilo al die uien gekocht. Voor 175 
euro had ik Falk. Niet gek toch?!’
Net voordat Ko zijn spullen wil inpakken om 
zich op te maken voor een ‘rondje langs de 
boer’, klinkt er plots opnieuw gekras. Luider 
dan ooit. ‘Verdraaid, toch nog...’ De kraai 
draait vlak boven de hut en daalt snel af op de 
lokkers. Ko twijfelt geen moment en haalt de 
trekker over. De kraai tuimelt naar beneden. 
Als een dolle stuift Falk er op af. De halve hut 
met zich meetrekkend. ‘Dat slopen van de hut, 
flikt ie op een of andere manier iedere keer 
weer. In zijn enthousiasme blijft Falk altijd 
ergens achter haken.’
 
 
 

BIJZONDER SLIM
De kraai gaat mee de tas in. De vogels worden 
gebruikt voor jachthondentrainingen. ‘Soms 
geef ik de kraaien aan een kennis van mij,  
hij wil preparateur worden. Mooi oefen -
materiaal.’ Ko, die ook instructeur is op de 
schietbaan in Biddinghuizen, aanschouwt 
nog even zijn buit van deze ochtend. ‘Ik vind 
kraaien fantastische vogels. En zo slim. Als er 
op een druk verkeerspunt een broodje op de 
weg ligt, wachten ze tot het stoplicht op rood 
staat voordat ze het broodje weggrissen. 
Bijzonder, toch? Als jager is het best lastig om 
slimmer te zijn dan de kraai, het geeft een 
kick als het wel lukt. Het is een mooi spel. 
Maar ook als het niet lukt; er is altijd wat te 
beleven in het veld. Tijdje geleden zat ik met 
mijn maatje Niels in het veld op de kraaien. 
Loopt er bij hem vlak voor zijn camouflage-
 hutje opeens een vos voorbij. Die was het 
haasje.’ •

Van zijn belevenissen in het jachtveld maakt 
Ko filmpjes op YouTube. Via ‘Jacht & Ko’ is hij 
te volgen.

Het is belangrijk dat je bij de 
bejaging steeds verschillende 

manieren probeert

34 |  | juli 2021 - #7

reportage


